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СТРАТЕГИЈА ЗА ЧИСТ ВОЗДУХ ВО ОПШТИНА ГОСТИВАР 2020 

 

Врз основ на Законот за локално самоуправување чл. 22 точка 22 и 2 и Законот 

за заштита на животната средина чл. 5 точка 34 ја усвојуваме оваа стратегија за чист 

воздух во општина Гостивар и оваа стратегија ќе биде дел од општата стратегија за 

заштита на животната средина во нашата општина и дел на ЛЕАП (локален 

екколошки акционен план). 

Hyrje 

На основен ниво, нашето здравје и напредок се зависни од нашето здравје и животна 

средина каде што живееме. Од таа причина треба да ги штитиме воздухот, водата, почвата, 

и храната и да користиме чиста енергија за нашите домови и бизниси за да го заштитиме 

здравјето на нашата природна животна средина. Ова вреди посебно за квалитетот на 

воздухот. Загадувањето на воздухот, што во Гостивар добива размер на труење на воздухот, 

е најголемата еколошка опасност за здравјето на граѓаните и може да се споредува со 

најголемите опасности по јавното здравје како што се карцином, срцеви заболувања и 

претерана телесна тежина. Загадениот воздух не чини поосетливи кон респираторните 

инфекции и другите болести и остварувањето на целите одредени во овој документ ќе влијае 

на намалувањето на трошоците поврзани со болестите предизвикани или влошени од 

загадувањето на воздухот. Овде треба обавезно да се потсетиме дека Гостивар не е 

индустриска општина и е многу неприфатливо да има воздух кој е повеќе загаден од 

земјите со развиена индустрија. Труењето на воздухот што го доживуваме нема никаква 

економска причина и ако ја бараме причината ќе ја најдеме во профитот на индивидуалци 

кои ги полнат џеповите преку не почитување на законоте за заштита на животната средина 

и стандардите за квалитет на воздух. Ова загадување на воздухот претставува директна 

опасност по здравјето и животот на граѓаните на општина Гостивар. Во една таква 

ситуација, граѓаните имаат потреб од точни информации за квалитетот на воздухот 

што го дишат, за институционална заштита (од централна и локална власт), и за 

самозаштита (мерки што можат да ги превземат сами како што се: не-отворање на 

прозорци и врати, престој во затворени простори, избегавање на престој на отворен 

простор, користење на маска за заштита од загаден воздух и др.) при екстремните 

загадувања на воздухот. 

Развиените држави го имаат детектирно на време дека загадувањето на воздухот е 

проблем предизвикан со индустриското согорување на горливи супстанции и од возилата 

за транспорт, и имаат превземено ефективни мерки за намалување на загадувањето. Во 

нашата општина фабриките и депонијата за отпад се централни извори на загадувањето 

и општината, владата и индустријата треба да соработуваат и да ги отстранат главните 

извори на загадување.  Според актуалниот закон за заштита на животната средина 

општината нема многу компетенции, но треба да ги примени компетенциите што ги 

има и да врши притисок кон индустријата и владата да ги исполнат своите законски обврски 

за чување на животната средина. (Чл. 11 актуалниот Закон за заштита на животната средина, 

принципот на субсидиалитет). Фабриките се должни да соработуваат во процесот на 

заштита на намалување на загадувањето на воздухот и во исполнувањето на 

стандардите за заштита на животната средина и ако не соработуваат во оваа насока треба 

да се превземат поостри мерки вклучувајќи ги тука и кривичните пријави, парични казни, 
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привремено затворање и по потреба и конечно затворање на фафриките кои не ги 

исполнуваат страндардите за чување на животната средина и претставуваат опасност по 

здравјето и животот на граѓаните.  

Општината треба да се занимава и со загадувачите на воздухот кои се 

ослободуваат при производство на храна, греење на домаќинствата, општинските објекти, 

болниците, училиштата, спортските сали, раѕновидните комерцијални објекти, и објектите 

за производство. Тука треба да се напомене и загадувањето на воздухот што се 

предизвикува при чистење со разни разредувачи. Затоа општината треба да има еден 

сеопфатен план за дејствување кон овие загадуваци кои го загрозуваат здравјето на 

граѓаните. 

На пример, интензивното користење на ќумбиња на дрво дава значаен допринес во 

загадувањето на воздухот со честички – ситни честички кои продираат во белите дробови 

и во крв и кои се транспортираат во целото тело и се депонираат во срце, мозок и другите 

органи. Исто така треба да бидеме внимателни и да не дозволиме во нашата општина да се 

продаваат и палат пелети кои содржат масла, лакови и други горливи материи кои го 

загадуваат воздухот со разноврсни опасни супстанци. Како и другите загадувачи, 

честичките може да имаат краткорочно влијание за време на еден единствен ден со високо 

ниво на загадување или долгорочно влијание поврзано со ескпонираност кон едно пониско 

ниво во еден подолг временски период. Оваа стратегија ја одредува нашата цел да ја 

намалиме моменталната максимална концентрација на честичките PM10 во нашата 

општина на 50μg/m3 во 2020 година и PM10 на 30μg/m3 во 2021 година. 

Треба да се контролира добро и нивото на емисиите на амонијак од 

земјоделството, бидејќи смогот во Гостивар може да е деломично предизвикан од емисиите 

на амонијак во земјоделството. Општината треба да го стимулира компостирањето на 

органските остатоци и да обезбеди и бесплатно собирање на земјоделски органски 

отпадоци, така да земјоделците не бидат приморани да ги горат органските отпадоци во 

нивите. 

За постигнување на контрола на загадување на воздухот општината треба да има и 

квалитетна мобилна опрема за мерење на загадување на воздухот со која ќе се 

регистрира загадувањето на воздухот и ќе се откриваат и изворите на загадување. Оваа 

стратегија има за цел и да се направи притисок за измена на законот за заштита на 

животната средина со што ќе се зголемат законските надлежности на општината во врска 

со животната средина. 

Врз основ на чл. 34 на Законот за заштита на животната средина, точка 1 и 2: 

Општината може да формира своја локална мрежа за мониторирање на квалитетот 

на воздухот. 
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Стратегија за заштита на воздухот 

Стратегијата за чист воздух е една од најважните работи кои се одвиваат во целата 

наша општина. Оваа стратегија има цел да го заштити здравјето на граѓаните. 

Општинската стратегија за чист воздух е да има конструктивна соработка со 

индустријата, малите бизниси, владата, еколошките невладини организации, здравствениот 

сектор и со граѓаните и вака обединети да обезбедиме заштита на јавното здравје и да ја 

подобриме состојбата на животната средина во нашата општина. 

Гостивар со оваа стратегија добива можност да одреди свои стандарди за заштита на 

природата и за квалитетот на воздухот, водата и почвата. Нашата општина може да земе 

насока за заштита на животната средина, засновано на модерни научни методи, во примена 

на постоечкиот закон за животна средина и во притисокот за усвојување на законските 

промени кои ќе овозможат максимална заштита на воздухот. 

Оваа стратегија за чист воздух ја осмислува потребата за дејствување против 

загадувачите на воздухот и ја нагласува потребата за една поголема одлучност на 

Претседателот на општината и на Општинскиот совет за подобрување на квалитетот на 

воздухот. Целите одредени во овој документ се амбициозни бидејќи сакаме да го направиме 

потребниот максимум за намалување на изложеноста на граѓаните кон отровните 

загадувачи како азотни оксиди, амонијак, озон, честичките PM1, честичките PM2.5, 

честичките PM10, разноврсните испарливи органски хемиски соединенија (не-метански) и 

диоксид на сулфур. 

Воопшто, целта на намалување на загадување на воздухот е достигнување на 

одредени стандарди за квалитет на воздух (види Слика 1). 

Програмите за намалување на загадување на воздухот може да се поделат во две 

категории: долгорочна и краткорочна контрола (контрола на епизоди) 

Краткорочната контрола ја опфаќа примената на усвоените законски решенија за 

заштита на воздухот и примена на мерки за енергетска ефикаснот на домаќинствата и 

бизнисите (кои го намалуваат количеството на потрошените согорливи материи за греење). 

Краткорочната контрола (контролата на епизоди) ги вклучува процедурите за допирање  и 

намалување на брзината на загадување кои се користат (нпр. неколку часови или денови) 

при неповолни неизбежни метеоролошки услови или во случаеви на екстремно загадување. 

Еден пример на краткорочна стратегија е постапката за ургентно затворање на најголемите 

загадувачи и/или замена на материјата за согорување која што загадува многу се материја 

која загадува помалку. 
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Слика 1. Елементите на сеопфатна стратегија за контрола на загадување на воздухот 

во општина Гостивар 

Слика 1. ги илустрира елементите на сеопфатна стратегија за контрола на 

загадувањето на воздухот, што се состои од краткорочни и долгорочни мерки за контрола. 

Кај овие две врсти на мерки се означени некои од условите кои треба да бидат исполнети 

за воспоставување на стратегијата за контрола. Целта на квалитетот на воздух за 

Широкоопфатна стратегија 
за контрола на загадување 

на воздухот

Долгорочна 
контрола

Урбано 
планирање и 

зонирање

Долгорочни 
активности

Програмирана 
редукција на 

количеството на 
емитирани материи

Краткорочна 
контрола

Ургентни 
активности

Моментална 
редукција на 

емисии

Исполнети потребни услови 
за долгорочна контрола:

Долгорочна цел за 
квалитет на воздух

Мапа на ветрови и модели 
на движење на воздухот

Користење на методи за 
долгорочна контрола

Метеоролошките 
пробабилитети

Исполнети потребни услови 
за  краткорочна контрола:

Краткорочна цел за 
квалитет на воздух

АКТУАЛЕН модел на 
движење на воздухот

Брза комуникација

Стриктна примена на 
УРГЕНТНИ мерки
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долгорочната стратегија може да се разликува од целта на краткорочната стратегија. За 

долгорочна контрола, една типична цел може да е намалување на бројот на денови во 

годината кога концентрацијата на загадувањето на воздухот со одреден загадувач ја 

надминува една одредена вредност. Од друга страна, целта на краткорочна контрола обично 

е максималната моментална концентрација на еден одреден загадувач да се држи испод една 

одредена вредност. 

Алтернативите за политиките на намалување на загадувањето зависат од тоа да ли се 

размотруваат мерките за долгорочна или краткорочна контрола. Некои примери на 

долгорочни политики за контрола на загадувањето на воздухот се:  

 Инсталирање на филтери и примена на стандардите кои ја ограничуваат содржината на 

загадувачи во воздухот што се исфрла од индустриските оџаци. 

 Дислоцирање на најголемите загадувачи, минимално 15 km оддалечени од 

живеалиштата. 

 Барањето дизел колите постари од 5 години да се отстранат од промет ако не ги 

исполнуваат стандардите за незагадување на воздухот и казнување на  компаниите кои 

вршат технички преглед ако издаваат техничка дозвола за коли кои не ги исполнуваат 

стандардите за не загадување на воздухот. 

 Барањето и новите коли да исполнуваат одредени стандарди за незагадување на 

воздухот. Сите коли пред регистрација да подлежат на тест за загадување. Ако не 

исполнуваат стандард за незагадување да не започне регистрација за технички преглед 

и регистрација на колата. 

 Забрана на употреба на одредени материи за согорување (нафта, ќумур, мазут, пластика, 

гуми, индустриски масла, петрококс ...) во приватни домаќинства, фабрики, или 

приватни работилници. 

 Воспоставување на правила зони со многу ниско загадување на воздухот (околу 

школите, градинките, болниците, парковите итн.) 

 Охрабрување на користење на автомобили на струја или со природен гас и користење 

на такви коли од страна на општината и државните институции. 

 Стимулирање на компостирање на органски отпадоци и бесплатно собирање на 

органски отпадоци. 

 Класификација и рециклирање на отпадоците. 

 Физичка заштита на регионалната депонија и инстарлирање на сензори за алармирање 

во случај на огин и камери за следење на депонијата. Водење на регистар на лица кои 

влегуваат и излегуваат од депонијата. Постојат случаи кога приватни лица наместо во 

регионалната депонија отпадот го истураат по патот кон депонијата. Тоа може да се 

реши на тој начин што на самата депонија на возилата кои истовариле отпад ќе им се 

издава потврда со регистарски таблички, датум и час на истоварање на отпадот. На патот 

што води од депонијата кон Гостивар да има контролен пункт каде возилата што доаѓаат 

од депонија мора да ја покажат потврдата како доказ дека отпадот го истовариле во 

самата депонија! 
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Краткорочните контроли се ургентни по природа и по строги споредено со 

долгорочните контроли кои се применуваат цело време. Примери на краткорочни 

стратегии се: 

 Инсталирање на мерачи на загадување на фабричкит оџаци и на поголемите 

загадувачи 

 Забрана на промет за дизел автомобили 

 Забрана на промет за сите неелектрични автомобили 

 Забрана на промет за сите автомобили (освен за електричните) во централната област 

(привремена пешачка зона) во деновите со високо загадување 

 Соработка со полицијата за поригорозна контрола на непрописно паркираните возила, 

како и на неисправните и нерегистрирани возила особено во деновите со високо 

загадување како би се избегнала појава на сообраќаен метеж и дополнително загадување 

на воздухот,  

 Забрана на користење на одредени материи за согорување (пр. Ќумур, нафта, мазут, 

гуми, пластика, индустриски масла, петрококс итн.) 

 Забрана на одредени активности, како нпр. горење на гуми, пластики, разни масла 

итн. 

 Забрана на палење на грмушки и земјодеслки органски отпадоци во полиња (и 

стимулирање на компостирање како долгорочна мерка) 

 Моментално допирање на работата на големите загадувачи. Едукација на 

компаниите кои користат котли на нафта и мазут за правилно одржување, сервисирање 

и подесување на горилниците (ако е потребно и подесување на горилниците 

финансирано од општината – на тој начин ќе се добие директно намалување на 

загадувањето но и директен податок за тоа кој колку загадува затоа што при 

подесувањето на горилниците се врши и мерење на издувните гасови со помош на гасен 

анализатор) 

Целта на системот за краткорочна контрола е константен надзор на загадувањето на 

воздухот преку мерните станици и мерачите инсталирани на фабричките оџаци и сите 

поголеми загадувачи на воздухот, и ослонувајќи се на овие мерења и на предвидувањата 

на времето, да се препорачаат дејства кои треба обавезно да се превземат од страна на 

изворите на загадување за да се избегнат опасните концентрации на загадувачите.  

Загадувањето на воздухот може да се контролира на ниво на држава на неколку 

начини, на пр. стандардите за квалитет на воздухот, таксите, еколошките дозволи, 

инспекциите, законите, еколошките кампањи итн. 

Слика 2 ја прикажува на шематски начин еден систем за контрола на загадувањето на 

воздухот во реално време. Да ги разгледаме сите делови на контролата. Оваа контрола 

предвидува еден автоматски систем за следење на најголемите извори на загадување. Во 

случај емисиите од оџакот да ги надминуваат стандардите за емисии, фабриката или оџакот 

за согорување автоматски ги намалуваат процесите додека не се постигне емисија на 

гасовите од оџакот испод дозволениот стандард. Стандардите на емисиите ги подразбираат 

тие што се предложени со оваа стратегија за чист воздух. Другиот дел на оваа контрола е 

мрежата на автоматските станици за мониторирање кои ги испраќаат нивните податоци до 
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централниот компјутер кој што ги споредува актуалните прочитани вредности со 

“опасните“ вредности на квалитет на воздух. Еден таков систем не се базира само на 

мерењата за превземање на дејства, од причина што е многу тешкко да се постигне безбедно 

и посакувано ниво на квалитет на воздух откако загадувачот ќе го достигне опасното ниво. 

Затоа имаме потреба да го предвидиме времето и квалитетот на воздухот најмалку 3 до 48 

часа порано, и да одлучим за евентуално превземање на мерки преку користење на оваа 

информација заедно со системот за реакција кон актуалното и средното 1 часовно, 8 часовно 

и 24 часовно загадување на воздухот. 

На заинтересираниот читател за студии на краткорочна контрола на воздухот му 

препорачуваме да ги прочита трудовите на Rossin и Roberts (1972), Kyan Seinfeld (1973), и 

Akashi и Kumamoto (1979). 
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Слика 2.  Елементи на системот за контрола во реално време на загадувањето на воздухот 

што го опфаќа аутоматското регулирање на изворите на загадување засновано на 

атмосферското следење. 
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Стратешки цели за чист воздух 

1. Главната цел на стратегијата за чист воздух е заштита на здравјето на граѓаните од 

екстремното загадување и труењето на воздухот. 

2. За реализација на првата цел општината ќе создаде една аутономна мрежа на 

општински сензори и мерни станици за аутоматско мониторирање на квалитетот 

на воздух кој што ќе биде дел од еден систем за контрола во реално време на 

загадувањето и труењето на воздухот. Граѓаните ќе имаат можност, од овој систем, да 

добиваат реални податоци за квалитетот на воздухот за целата терирорија на на шата 

општина. 

3. За постигнување на контрола на загадување на воздухот општината треба да 

располага и со квалитетна мобилна опрема за мерење на квалитетот на воздухот со 

која ќе се врши регистрирање на загадувањето на воздухот и ќе се врши откривање на 

изворите на загадување. 

4. Општинската стратегија за чист воздух е да има конструктивна соработка со 

индустријата, малите визниси, јавните претпријатија, владата, полицијата, јавното 

обвинителство, судовите, невладините еколошки организации, ѕдравствениот сектор и 

со граѓаните и така обединети да обезбедиме заштита на јавното здравје и да ја 

подобриме состојбата на животната средина во нашата општина. 

5. Актуалната концентрација (не просечната!) на честичките PM10 од 50µg/m3 да се 

прогласи за максимално прифатлив за општина Гостивар за 2020 година. Да се прогласи 

ЈАВЕН АЛАРМ при секое надминување на прифатливото ниво честичките  PM10 и да 

се превземат сите потребни мерки за откривање и истовремено запирање на загадувачот 

и/или поголемите загадувачи. Овој проглас да им се испрати УРГЕНТНО до сите 

локални медиуми и медиуми кои покажуваат интерес. Во ваквите случаеви да се бараат, 

откриваат и затвораат веднаш компаниите кои не работа во склад со лиценцата за 

работа. Ургентно започнување на постапки за финансиско казнување на загадувачите и 

по потреба и за кривично гонење. При регистрирање на концентрации на честички PM10 

(над 50µg/m3 во 2020 година и над 30µg/m3 од 1 Јануар 2021 година) на терен да излезат 

веднаш (максимално во рок од 30 минути) 2 екипи за ургентно дејствување – барање, 

откривање, затворање и казнување на компании и поединци кои го загадуваат 

воздухот. Овие екипи да бидат составени од 1 полицаец, 1 општински инспектор за 

животна средина, 1 државен инспектор за животна средина, и ако е можно 2 

претставника на невладини еколошки организации и новинари. 

6. Од 1 Јануари 2021 максималното моментално прифатливо ниво на честичките 

PM10 да биде 30µg/m3. Образложение: Во прв ред, ниту едно ниво на загадување (читај 

труење) не е без последици по здравјето т.е. и нивото на честичките PM10 30µg/m3 е 

штетен и опасен по здравјето. 

7. Целта на системот за краткорочна контрола е стален надзор на загадувањето на 

воздухот преку мерните станици и сензорите за мерење на квалитетот на воздухот и на  

мерачите (на загадувачите кои се испуштаат во воздухот) инсталирани на оџаците 

на фабриките и на сите поголеми извори на загадување на воздухот, и врз основ на 

овие мерења и метеоролошките предвидувања, да се препорачаат дејства кои треба 

обевезно да се превземат од страна на изворите на загадување со цел да се избегнат 

опасните концентрации на загадувачите. 
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8. Целта на системот на долгорочна контрола е формирањето на Катастар за животна 

средина, кој што ќе содржи и Регистар на загадувачи. Остварувањето на оваа цел ќе 

овозможи транспарентност на загадувачите на воздухот, бидејќи тука ќе се 

регистрираат сите големи извори на загадување на воздухот. Во регистарот на 

загадувачи ќе се означи точната локација на загадувачите, врстите и количествата на 

загадувачите кои се емитираат од страна на секој голем загадувач на воздухот, хемискит 

својства на емитираните загадувачи и негативните ефекти на емитираните загадувачи 

кон здравјето на граѓаните и кон животната средина. 

9. Објавување на еден извештај за негативното влијание на загадувањето на воздухот 

врз здравјето на граѓаните кои што живеат во нашата општина. Со ова ќе добиеме и 

транспарентност на штетните ефекти на загадувањето и труењето на воздухот.  
10. Оваа стратегија има за цел да се направи и притисок за измени на законот за животна 

средина со кои ќе се зголемат законските надлежности на општината во врска со 

животната средина. 

11. Конечната цел, но не помалку значајна, е општина Гостивар и граѓаните на 

општината да имаат директна контрола врз квалитетот на воздухот, опрема, 

финансиски средства и потполни законски надлежности за остстранување на 

загадувањето и труењето на воздухот. Општината да има еден сеопфатен план за 

дејствување против сите загадувачи на воздухот кои го загрозуваат здравјето на 

граѓаните и животната средина на нашата општина. 
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Краткорочни препораки во процесот на реализација на стратегијата за чист воздух во 

општина Гостивар 

1. Во случај на надминување на моменталното максимално прифатливо ниво на 

честичките PM10, во рок од 30 минути од регистрацијата на надминувањето на 

максималното прифатливо ниво, да се КОНТРОЛИРААТ сите компании кои 

работат со еколошки интегрирана лиценца А. Контролата обавезно да опфати и 

функсионирањето на сите мерачи (на емитираните загадувачи во воздух) 

инсталирани на сите фабрички оџаци како и функционирањето на сите филтри на 

сите оџаци. Оваа контрола вреди и за сите поголеми извори на загадување на воздухот 

кои работат со еколошки интегрирана лиценца Б. Општината има обврска да изработи 

еден список на поголеми загадувачи со еколошки интегрирана лиценца Б и оваа 

листа да се ажурира најмалку еднаш годишно, и почесто ако е оправдано. 

2. Ургентно да се заустави работата на компаниите кои не работат според законските 

стандарди за заштита на животната средина и кои не работат во согласност со 

еколошки интегрираните лиценци А или Б. Ако се утврди за некоја компанија дека 

не работи во согласност со еколошки интегрираната дозвола А или Б, да се заустави 

ургентно работата на компанијата, да се присили наплатата на предвидената казна за 

вакви случаеви, и да започне законската процедура за дефинитивно одземање на 

лиценцата за работа. На таквите компании потоа да им се даде лиценца за работа само 

надвор од населбите во една минимална оддалеченост од 15 км со услов и на новата 

локација да ги исполни сите законски стандарди за заштита на животната средина!  

3. Ургентно да се заустави работата на компаниите кои се загадувачи или потенцијални 

загадувачи на животната средина БЕЗ еколошки интегрирана лиценца А или Б, 

вклучувајќи ги тука и компаниите кои работат со елаборат за заштита на животна 

средина но немаат еколошка лиценца. Компаниите кои имаат предизвикано 

загадување на животната средина да се обврзат да ги превземат сите потребни мерки 

за чистење и рехабилитација на животната средина и да ги покријата сите потребни 

трошоци за рехабилитација на животната средина загадена од страна на овие компании. 

Таквите компании да се затворат веднаш и да се започнат кривичните процедури 

ако има правен основ и да се обврзат да ги платат со закон предвиденит казни. 

4. Да не се дозволи на ниту една компанија со еколошки интегрирана лиценца А да 

работи без филтри и без другите потребни инсталации за максимална заштита на 

животната средина. Да се заустави веднаш работата на загадувачите кои не ги 

применуваат стандардите кои го ограничуваат составот на загадувачите што се 

емитираат од нивните оџаци. 

5. Забрана за промет за сите дизел коли и за сите не-електрични коли. 

6. Забрана за промет за сите коли (освен за електричните) во централниот регион 

(привремена пешачка зона) во деновите со високо загадување. 

7. Соработка со полицијата за ригорозна контрола на непрописно паркираните коли, 

како и на оштетените и нерегистрираните возила во деновите со висока загаденост со 

цел да се избегнат сообраќајните пореметувања и додатното загадување на воздухот. 

8. Забрана за користење на одредени горива (нпр. ќумур, нафта, мазут, гуми, пластика, 

индустриски масла, петрококс, пелети кои содржат лакови и сл.) 
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9. Стопирање на одредени активности, како нпр. палење на гуми, пластики, разни 

индустриски масла и сл. 

10. Стопирање на палење на грмушки и земјоделски органски отпад во полиња (и 

стимулирање на компостирање како долгорочна мерка). 
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Долгорочни препораки во процесот на реализација на стратегијата за чист воздух во 

општина Гостивар 

1. До 2021 година сите компании со еколошки интегрирана лиценца А да се 

дислоцираат од Гостивар на минимална оддалеченост од 15 км од населбите во нашата 

општина и да добијат лицанца само ако ги исполнуваат сите потребни стандарди за 

заштита на животната средина. 

2. Да не се дозволи на ниедна компанија со еколошки интегрирана лиценца А да 

започне со работа без филтри, мерач на загадување во оџак и без други потребни 

инсталации кои се потребни за максимална заштита на животната средина. Податоците 

од мерачот на загадувањето во оџакот да се објавуваат во живо онлајн и 

заинтересираните граѓани да имаат непречен пристап! 

3. Стриктна примена на страндардите кои го ограничуваат составот на загадувачите 

кои излегуваат од индустриските оџаци и од поголемите оџаци со еколошки 

интегрирана лиценца Б. 

4. Формирање на еден личен систем за пораки во врска со моменталниот квалитет на 

воздухот и со прогноза за квалитетот на воздухот, за граѓаните кои сакаат да добиваат 

такви пораки преку мобител, email или facebook messenger. Овој систем ќе ги добива 

податоците од аутономната општинска мрежа на сензори и мерачи на квалитетот на 

воздух и ќе биде од голема помош за граѓаните кои се загрозени од труењето на воздухот 

и за тие граѓани кои не сакаат да бидат загрозени од екстремното загадување и/или 

труење на воздухот. 

5. Едукација на компаниите кои користат котли на нафта и мазут за правилно 

одржување, сервисирање и подесување на горилниците (ако е потребно и подесување 

на горилниците финансирано од општината – на тој начин ќе се добие директно 

намалување на загадувањето но и директен податок за тоа кој колку загадува затоа што 

при подесувањето на горилниците се врши и мерење на издувните гасови со помош на 

гасен анализатор) 

6. Соработка со сите медиуми со цел турењето на воздухот да биде повидлив за 

граѓаните. Да ги разберат подобро здравствените проблеми кои се последица на 

загадувањето на воздухот ќе се одржуваат предавања и јавни дебати каде ќе бидат 

поканети здравствени експерти. Потребно е во едукацијата и јавните дебати да се 

потенцира и опасноста од палење на комунален отпад како и опасноста од палење на 

стари кабли и уреди од бела техника за одвојување на металот и бакарот. Дел од нашите 

сограѓани го прават ова затоа што се несвесни за штетноста на нивните навики. 

7. Организирање на предавања за заштита на воздухот и на животната средина во 

градинки, училишта и факултети со цел да се опфати и квалитетот на воздухот во 

екуцијата на децата. 

8. Да се формира еден Фонд за чист воздух за општина Гостивар во вредност од 

1.000.000 Euro. Општина Гостивар треба да издвои 5% од овие средства од 

општинскиот буџет, додека другиот дел треба да се обезбеди од Владата на РСМ. 

Образложение: Овие средства ќе се трошат за: формирање на Катастар за животна 

средина (кој во себе содржи и Регистар на загадувачи во склад со член 42 точка 5 на 

законот за заштита на животната средина), подигнување на еколошката свест на 

граѓаните и компаниите кои живеат и дејствуваат во Гостивар, покривање на трошоците 



16 

 

за греење и хранење на популацијата со многу ниски или без никакви финансиски 

примања, за купување, инсталирање и функционирање на општинската мрежа на мерачи 

на загадувањето на воздухот (мрежа независна од мрежата на министерството за 

животна средина), за административни и законски процедури против најголемите и 

најопасните загадувачи, за  отстранување на колите, комбињата, аутобусите и 

камионите кои и со око се разликуваат како големи загадувачи итн. 

9. Да се бара фискална децентрализација. Да се смени начинот на финанцирање на 

општините преку зголемување на постотокот на ДДВ од сегашните 3% што ги добиваат 

моментално општините во 10% и персоналниот данок од 4.5% колку добиваат 

општините во 7%, ова зголемување ќе овозможи непречено функционирање на 

општините и да не бидат зависни од тарифите за уредување на градежно земјиште – 

комуналии и градење на згради, трговски центри, и сл., и да не бидат мотивирани да 

издаваат согласност за концесии за минерални суровини и слично. Да се направи 

притисок врз владата да започне процесот на фискална децентрализација и во тој процес 

да се одвојат потребните средства за заштита на животната средина. Обраложение: 

загадувањето на воздухот и на животната средина во Гостивар, но и во целата територија 

на РСМ, претставува една сериозна закана врз здравјето на граѓаните и бара ургентна 

реакција. Досегашното реагирање е премногу задоцнето, додека загрозувањето од 

труењето на воздухот и на животната средина има сериозни последици врз здравјето на 

граѓаните и предизвикува губење на работната способност и во многу случаеви и 

предвремено умирање.  

Сето ова условено со: 

- ограничуање на бројот на вработени во општини и во ЈП во однос со големината 

на општината и бројот на становници, 

- ограничување на постотокот на буџетот што се троши за плати,  

- ограничување на непотребни трошоци, разните службени трошоци, стопирање на 

сите видови на луксузни трошоци, 

- 100% транспарентност на општините, 

- одлучување на граѓаните при палнирање, носење на урбанистички планови, 

продажба на државно земјиште и други битни одлуки, каде што е и прашањето на 

довербата кон градоначалникот, преку примена на моделот DecideMadrid и 

директно одлучување преку референдум. 

10. Ангажирање да се реализира целта на општината од 1 Јануар 2021 максималното 

прифатливо моментално ниво на честичкит PM10 да биде 30µg/m3. Образложение: 

Како прво, ниту еден ниво на загадување (читај труење) не е без последици по здравјето 

т.е. и нивото на честичките PM10 од 30µg/m3 е штетен и опасен по здравјето. 

11. Објавување на годишен извештај за влијанието на загадувањето на воздухот врз 

здравјето, работната способност, и смртноста на граѓаните кои живеат во нашата 

општина. 

12. Стопирање на продажба, промет и користење на горива кои загадуваат повеќе нпр.  

гуми, пластики, нафта, мазут, инсустриски масла, разни лакови, ќумур, петрококс, 

пелети кои содржат лакови и други горива итн. Уредба за управување со отпадните 

масла (?)да се задолжат сите автомеханичари за собирање и чување на маслата до нивно 

преземање од овластени компании кои имаат дозвола од МЖСПП за управување со 

отпадните масла.Маслата според Листа на отпад (Сл.весник на РМ бр.100/2005) се 
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катагоризирани како опасен отпад и тоа 13 01 отпадни хидраулични масла,13 02 отпадни 

моторни и трансмисиони масла и масла за подмачкување. 

13. На локалните заедници да им се даде поддршка (локална канцеларија, компјутер, 

пристап до интернет, мобилен мерач на загадување на воздухот, опрема за фото и видео 

снимање и сл.) и законско овластување за дејствување против загадувачите на 

животната средина. Да се овластат за чистење на диви депонии во централна област, во 

периферни населби, и во селата на општина Гостивар. Исто така да се овластени да 

именуваат чувари во соработка со локалнонто население и да се воведат мандатни казни 

од страна на Комуналните редари кои се со систематизација во општина Гостивар. 

14. Општината да ги поддржи граѓаните и невладините организации кои се борат потив 

загадувањето на водухот и животната средина. Да се реализира проект во соработка 

со полицијата, општината и невладиниот сектор еден ден на неделата да има забрана 

на движење со коли во централната област, со исклучок на транспортот на ученици, 

и колите на полицијата, брзата помош и ватрогасците, што е предвидено и со 

Законот за квалитет на амбиентален воздух. 

15. Едукација на граѓаните и правните лица за начините за намалување на нивниот 

допринес кон загадувањето на воздухот. Известување на популацијата преку јавните 

медиуми и социјалните мрежи за одвивањето на активностите и дека во случај на 

кршење на закон ќе се превземаат соодветни мерки.  

16. Стимулација на користење на коли со гас, хибридни и електрични коли. 

17. Стимулација на користење на соларна енергија во домаќинства како за греење така и за 

производство на струја. 

18. Стимулација на користење на подобра термичка изолација кај постоечките објекти 

(приватни и бизнис) и на објекти што ќе се градат во иднина. 

19. Поставување на правила за зони со многу ниско ниво на загадување на воздух (околу 

школите, градинките, болницата, паркови итн.). Зони со помалку сообраќај и со 

построга контрола на квалитет на воздух! 

20. Да се заполне со реализација на бициклистички стази и да се одредат исклучиво 

пешачки зони со цел да се намали загадувањето од сообраќај. 

21. Превземање на политичка инициатива за промени во политичкиот и правниот систем 

на РСМ кои ќе овозможат заштита на воздухот и животната средина од овој биолошки 

и хемиски напад што го доживуваме денес. Тука спаѓаат и предлозите за законски 

промени и активности за пронаоѓање на поддржувачи на овие промени. 

22. Справување со дивите депонии 

a.  Инертен отпад (градежен шут). Потребно е да се донесе одлука секое 

правно или физичко лице кое врши градба или реконструкција на објект за 

цело време на градба да има непосредно до објектот контењер за градежен 

шут. Инспекциите да вршат редовни контроли дали во сите објекти кои се во 

градба или реконструкција има вакви контејнери како и тоа дали истите се 

фрлаат на соодветна депонија. Ова мерка треба да биде објавена преку јавни 

медиуми, дискутирана на дебати но и да им биде презентирана на сите кои 

бараат дозвола за градба 

b. Комунален отпад. Потребно е да се зголеми бројот на компании и поединци 

кои плаќаат на комуналното претпријатие за подигање на комунален отпад. 

Еден од начините е како услов за добивање на било каква потврда или услуга 

од општината барателите да имаат подмирени сметки за комунален отпад! Да 
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има едукација за опасноста од палење на комунален отпад и соодветни казни 

за сторителите. Да се промовира селектирањето на отпадот како еколошка 

свест кај граѓаните но и бизнис можност за комуналното претпријатие. Во 

сите јавни претпијатија под надлежност на општината селектирањето на 

отпадот да биде задолжително! 

23. Класификација и рециклирање на отпадоците. 

24. Физичка заштита на регионалната депонија и инстарлирање на сензори за 

алармирање во случај на огин и камери за следење на депонијата. Водење на регистар 

на лица кои влегуваат и излегуваат од депонијата. Постојат случаи кога приватни 

лица наместо во регионалната депонија отпадот го истураат по патот кон депонијата. 

Тоа може да се реши на тој начин што на самата депонија на возилата кои истовариле 

отпад ќе им се издава потврда со регистарски таблички, датум и час на истоварање на 

отпадот. На патот што води од депонијата кон Гостивар да има контролен пункт каде 

возилата што доаѓаат од депонија мора да ја покажат потврдата како доказ дека отпадот 

го истовариле во самата депонија! 

25. Стимулирање на компостирање на земјоделските органски отпадоци и бесплатно 

собирање на земјоделски органски отпадоци. 

26. Мерки за намалување на загадувањето на воздухот предизвикано од сообраќајот.   

a. Најголем проблем во сообраќајот во градот е тоа што булеварот “Браќа 

Ѓиноски „ станува еднонасочна улица. Неопходно е проширување на 

булеварот од раскрсницата со Дебарска Улица па се до судот! 

b. Стимулација на користење на електрични коли или на природен гас и 

користење на такви коли од страна на општината и државните 

институции. 

c. Центарот да се направи пешачка зона а доколку тоа е изводливо под самиот 

плоштад да се направи подземен паркинг. 

d. Општината да ангажира експерти за креирање на долгорочен план за 

намалување на сообраќајниот хаос во градот. Моменталните смерови на 

еднонасочните улици се хаотични и само го зголемуваат сообраќајниот 

метеж. Од полицијата да се бара редовно да проверува и да казнува возачи 

кои возат во спротивен смер. 

e. За да се мотивираат луѓето да пешачат повеќе потребно е зонското 

паркирање да има повеќе зони кои ке бидат концентрично распределени 

околу центарот. Паркингот во центар да е најскап, и како зоната е подалеку 

од центарот и цената за паркирање да е помала. Така ќе се мотивираат луѓето 

кои доааѓаат од надвор (други градови или околни села) да се паркираат 

подалеку од центарот и низ центарот да одат пешки. Тоа е добро за квалитетот 

за воздух но и за локалниот бизнис (дуќани и занаетчии). Сите истражувања 

покажуваат дека пешачите трошат многу повеќе пари од возачите! 

f. Дизел колите постари од 5 години да се отстранат од сообраќајот ако не ги 

исполнуваат стандардите за не загадување на воздухот и казнување на 

компаниите кои вршат техничка контрола ако издаваат технички дозволи за 

коли кои не ги исполнуваат стандардите за не загадување на воздухот.  

g. Новите коли да ги исполнуваат стандардите за незагадување на воздухот.  

h. Воведување на општински автобуски превоз (за почеток од најодалечените 

населби и блиските села кон центарот на градот и обратно). За да се намали 
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отпорот кај сегашните превозници со комбиња можно е да се мотивираат 

истите да формираат здружение на јавен превоз и истите да возат на 

гореспоменатите линии со тоа што картите ќе бидат унифицирани и ќе постои 

можност за вадење на дневен, неделен и месечен билет. Таков е примерот со 

приватните автобуси во град Скопје. 

i. Популаризација на велосипедизмот преку подобрување на велосипедската 

инфраструктура, казни за возилата кои се паркирани на велосипедска патека, 

субвенции за купување на нови велосипеди, сите јавни претпријатија под 

надлежност на општината (вклучително и општината) да обезбедат соодветен 

бесплатен паркинг за велосипеди обезбеден со видео надзор. Финансиска 

мотивација за вработените во овие претпријатија доколку наместо со 

автомобил на работа доаѓаат со велосипед. 

27. Намалување на загадувањето кое е резултат на градежништвото 

a. Нула толеранција за нови дивоградби во централното градско подрачје. Да се 

забранат било какви градежни дејства без претходно извадена комплетна 

дозвола за градба. Редовен мониторинг над градбата и недозволување за 

отстапки од дозволените висина и габарит. 

b. При легализација на постоечки градби како задолжителен услов да биде 

инвеститорот да обезбеди паркинг место за секој стан и минимум 3 паркинг 

места за секој локал. Така ќе се отвори простор наместо нови згради, самите 

инвеститори да имаат бизнис потреба да градат катни гаражи во и окулу 

центарот! 

28. Намалување на загадувањето на воздухот кое е резултат на правните субјекти 

a. Едукација предвидена за индустриските објекти и јавни претпријатија кои 

имаат котли на нафта и мазут за можностите за намалување на загадувањето 

но и за заштедата на гориво како резултат на правилно одржување и 

оптимизација на работата на нивните котли. 

b. Јавна дебата со сите заинересирани страни за еколошките придобивки од 

енергетската ефикасност. 

c. Субвенционирање на мерки за енергетска ефикасност особено на 

физички или правни лица кои се греат на нафта, мазут, дрво и сл. 

d. Субвенционирање на мерки за енергетска ефикасност и/или имплементација 

на систем за управување со квалитет на компаниите кои трошат значително 

количество на енергија во производните процеси. 
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